
 

 

Inspraakreacties Pontje Meermond  
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Naam inspreker: Reactie: Antwoord gemeente Heemstede/Damsteegt: 

1. Vrienden van 
voetveren 

 

1. Verhard de beide walkanten ter plaatse van de aanlanding van 
het pontje. 
2. Zet borden neer waarop vermeld staat wie gebeld kan worden 
als er storingen of schades zijn. 
3. Overweeg om beduidend minder mensen tegelijk op het pontje 
toe te staan. Dat is veiliger, maakt het trekken makkelijker, 
voorkomt dat het pontje te diep komt etc. Ik schat in dat het veelal 
individueler of koppels zijn die over willen steken. En anders doen 
ze het in twee keer. Zo lang is het pontje ook niet onderweg. Bv 
max 2 volwassenen (eventueel vergezeld van 2 kinderen).  
4. Zorg voor reddingsmateriaal aan beide zijden en op het pontje 
zelf.  
5. Hoe borg je dat het pontje strak aansluit op de walkant zodat er 
bij het op- en afstappen geen gat ontstaat? 
6. Het touw zit op 1,50 m. hoogte. Wat is de redenering 
daarachter? En hoe gaan jullie om met de woonschepen als die 
willen verkassen o.i.d? En hoe zorg je voor voldoende 
zichtbaarheid van het touw voor kruisende vaartuigen/mensen op 
het water?  
 
 
 
7. De zwakste schakel is het touw. Zorg voor hartstikke degelijk 
spul (niet makkelijk door te snijden, lastig in de brand te steken 
etc.). En toch gebruiksvriendelijk etc.  
 
 

 

 

 

1. Wordt in het plan opgenomen. 
 
2. Wordt in het plan opgenomen. 
 
3. Op het te plaatsen bord wordt vermeld dat maximaal zes 
personen zijn toegestaan. 
 
 
 
 
4. Wordt in het plan opgenomen. 
 
5. Door de stroefheid van de kabel blijft het bootje op zijn 
plek liggen. 
 
6. Kleine bootjes kunnen er onderdoor varen.  
Als woonschepen eruit moeten of als er onderhoud in de 
woonschepenhaven is wordt de kabel tijdelijk weggenomen 
(dan is het pontje tijdelijk niet in gebruik). Dit gebeurt 
gemiddeld eens per twee jaar. 
De kabel wordt voorzien van een fluorescerende 
buitenmantel, zodat deze ook in duisternis te zien is. 
7. De kabel wordt uitgevoerd in het materiaal “dyneema”. 
Dyneema is een supersterk kunststofvezel op basis van 
polyetheen. Voor de toepassing heeft dit materiaal veel 
voordelen t.o.v. staalkabel: het kent een hogere 
breuksterkte, een lager gewicht, het schuurt en snijdt niet 
en het is zeer flexibel. Daarnaast kabel rekt vrijwel niet en 
is daardoor goed te spannen. Nadelen t.o.v. staal zijn de 



 

 

8. Bovengeleide kabel is makkelijker in het gebruik.  
9. Is het dek van het pontje voldoende stroef (bij nattigheid, 
modder).  
10. Graag als het klaar is en in de vaart is genomen berichtje met 
de bijbehorende info zodat we het kunnen toevoegen aan onze 
overzichtskaart op www.veerponten.nl.  

 

 

hogere vandalismegevoeligheid en de mindere 

brandwerendheid. 

 
9. Het dek wordt uitgevoerd met een antislip slijtlaag. 
 
10. Wordt doorgegeven. 

 

 


